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Co (nie) wydarzyło się od 2003 r. (data przyjęcia ostatniego sprawozdania PE w sprawie 
praw podstawowych w Unii Europejskiej)...

1. W 2003 r. Parlament Europejski przyjął ostatnie ogólne sprawozdanie w sprawie ochrony 
praw podstawowych w Unii Europejskiej1. Powody, dla których komisja LIBE przełożyła 
przedstawienie nowego sprawozdania rocznego aż do 2007 r., są związane z czterema 
podstawowymi warunkami, które mogły pozwolić na sporządzenie sprawozdania nowego 
typu, innego niż te, które przyjmowano od 1992 r. Warunki te były następujące:

a) – Nadanie karcie praw podstawowych charakteru wiążącego. Był to jeden z celów traktatu 
konstytucyjnego, zaś ostatnio został ponownie przywołany w traktacie reformującym, którego 
ratyfikacja może zakończyć się do stycznia 2009 r.

b) – Utworzenie specjalnej Agencji Praw Podstawowych (zgodnie z decyzją Rady 
Europejskiej z 2003 r.), która mogłaby gromadzić obiektywne i porównywalne dane 
dotyczące sytuacji w państwach członkowskich. Aż trzy lata trwało przyjmowanie 
rozporządzenia ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych, której uprawnienia 
i zamierzenia zostały poważnie ograniczone przez państwa członkowskie i która obecnie przy 
wielu trudnościach stara się ustalić własne organy i struktury administracyjne, jest to jednak 
proces tak czasochłonny, że gdy agencja osiągnie wreszcie pełną operacyjność, instytucje 
będą musiały poddać jej mandat weryfikacji w związku z nowym traktatem2

c) – Uruchomienie regularnej oceny nowego prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony praw 
podstawowych. Mimo że w komunikacie Komisji ogłoszono decyzję o podjęciu działań, 
w ciągu ostatnich trzech lat nie zauważono żadnych efektów, żadnego oddźwięku w ramach 
lepszego stanowienia prawa, zaś wszelkie pojawiające się odniesienia (na przykład w kilku 
działaniach związanych ze zwalczaniem terroryzmu) mają raczej charakter zabiegów 
retorycznych, a nie dobrze udokumentowanej argumentacji (patrz niedawny wniosek Komisji 
w sprawie danych PNR)3.

d) – Zapewnienie niezbędnej koordynacji międzyinstytucjonalnej i reform wewnętrznych 
w instytucjach UE.
Zaskakujące jest, że instytucje UE po wspólnym proklamowaniu karty w 2000 r. nie 
zrealizowały swojej deklaracji poprzez dostosowanie struktury wewnętrznej i stworzenie 
nowych jednostek administracyjnych, a także przeszkolenie urzędników w zakresie nowego 
wymiaru unijnej polityki. Jak dotąd, rzeczywisty wpływ karty na metody pracy instytucji UE 
wydaje się niezwykle ograniczony, gdyż:

                                               
1 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sprawozdań ogólnych zob. sekcja III załącznika IV.
2 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Agencji Praw Podstawowych zob. sekcja IA załącznika V.
3 Co więcej, w przypadku kilku działań UE obowiązek władz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom jest coraz częściej przedstawiany jako jedno z praw podstawowych mające przewagę nad 
pozostałymi. Koncepcja ta nie została oczywiście uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka ani nie 
pojawia się w karcie, w której potrzeby związane z bezpieczeństwem publicznym są przywołane jako 
ograniczenie praw podstawowych, które w społeczeństwie demokratycznym można stosować wyłącznie 
w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i tylko w razie konieczności.
Odwołanie do demokracji jest szczególnie ważne nie tylko dla państw członkowskich (z których wiele ma za 
sobą doświadczenia dyktatury w ubiegłym stuleciu), lecz również dla Unii Europejskiej, która nadal nie 
przeprowadziła reform rozszerzających jej demokratyczną odpowiedzialność oraz zasadę państwa prawa 
(szczególnie w dziedzinach należących do drugiego i trzeciego filaru).
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 w Komisji brakuje widocznych efektów pracy międzyinstytucjonalnej grupy 
komisarzy, ogólnej reformy w Sekretariacie Generalnym KE, a także jakichkolwiek 
odniesień do tej kwestii nawet w ramach lepszego stanowienia prawa;

 w Radzie wewnętrzny wymiar ochrony praw podstawowych praktycznie nie istnieje, 
mimo że kilka państw członkowskich otrzymało naganę w tej sprawie od sędziów 
w Strasburgu i Luksemburgu.

W przeciwieństwie więc do oczekiwań Parlamentu Europejskiego instytucje UE są 
wyjątkowo niechętne uznaniu proklamacji karty za moment, w którym należało zmienić 
kierunek europejskiej polityki z podejścia skoncentrowanego na administracji na rzecz 
większego skupienia na obywatelach.

...i co miało miejsce.

2. Niemniej jednak, widoczna jest stała obecność ochrony praw podstawowych w Unii 
Europejskiej wśród tematów omawianych w europejskim społeczeństwie obywatelskim od 
2003 r., co skłania obywateli europejskich do wysuwania oczekiwań w kwestii interwencji 
instytucji europejskich i uzasadnia kolejne rezolucje Parlamentu Europejskiego4.

W wymienionym okresie najważniejsze rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczyły lotów 
CIA, możliwości wykorzystywania danych osobowych, wzrostu homofobii w kilku 
państwach członkowskich, dyskryminacji, zwalczania przestępczości zorganizowanej 
i terroryzmu, swobodnego przepływu osób. Interesujący jest również fakt, że w powyższych 
kwestiach działania Parlamentu Europejskiego są prowadzone równolegle i w sposób 
uzupełniający do działań Rady Europy5.

W tym kontekście niezwykle ważne będzie nawiązanie stałej współpracy ze Zgromadzeniem 
Parlamentarnym Rady Europy, jej Sekretarzem Generalnym (uprawnionym do działania na 
mocy art. 52 europejskiej konwencji praw człowieka) oraz jej Komisarzem ds. Praw 
Człowieka.
Znaczenie tej współpracy będzie tym większe, że należy dziś stawić czoła większej 
aktywności ruchów (a także partii politycznych) o charakterze populistycznym 
i ksenofobicznym w Europie. Wspomniane ruchy sprzeciwiają się często ogólnej koncepcji 
ochrony praw człowieka, utożsamiając je ze skrajnie lewicową i liberalną propagandą, 
w opozycji do tradycyjnych wartości.

3. Współpraca między parlamentami krajowymi a Parlamentem Europejskim będzie miała 
jeszcze większe znaczenie w nowym kontekście traktatu reformującego, w którym 
przewidziano specjalny system oceny realizacji polityki UE w dziedzinach stanowiących 
podstawę dla unijnej karty, takich jak wolność, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości.
Poprzez włączenie Komisji, rządów krajowych oraz parlamentów krajowych i Parlamentu 
Europejskiego nowy traktat umożliwia bardziej przejrzystą wzajemną ocenę oraz poznanie 
między krajowymi i europejskimi organami legislacyjnymi, zwłaszcza w zakresie
definiowania praw i obowiązków obywateli europejskich. Szersza wiedza na temat 
rzeczywistych skutków działań UE na szczeblu krajowym, a także bardziej zorganizowany 
dialog z parlamentami krajowymi i społeczeństwem obywatelskim pozwoli skonkretyzować 

                                               
4 W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat skutków, jakie odniosły rezolucje PE, zob. sekcja C 
załącznika IV.
5 Szczegółowy opis rezolucji z tego okresu znajduje się w sekcji B, III 2–5 załącznika V.
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doroczną debatę PE na temat postępów w kształtowaniu UE jako obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Nienaruszając kompetencji Komisji, niezależna i wiarygodna Agencja Praw Podstawowych 
powinna wraz z organami Rady Europy gromadzić dla PE wszelkie istotne dane 
w powyższych dziedzinach, aby umożliwić przygotowanie nowego prawodawstwa 
odnoszącego się do praw podstawowych, a po jego przyjęciu – dokonanie oceny.
Z uwagi na wrażliwy charakter omawianych dziedzin polityki, a także ich znaczenie dla 
obywateli europejskich, należy również ustanowić sprawny mechanizm zbierania informacji 
zwrotnych między instytucjami UE na wypadek pojawienia się problemów, których 
rozwiązanie w ramach zwykłego postępowania sądowego mogłoby trwać latami.

4. W tym samym okresie przedstawiciele sądownictwa na szczeblu europejskim i krajowym 
zwracali uwagę na coraz istotniejszą rolę Unii Europejskiej w takich kwestiach jak europejski 
nakaz aresztowania, zasada wzajemnego uznawania, konieczność ochrony praw 
podstawowych przez instytucje europejskie jako takie. Na podstawie seminariów 
zorganizowanych w 2005 i 2007 r. przez komisję LIBE z udziałem europejskich i krajowych 
trybunałów konstytucyjnych wyraźnie widać, że ochrona praw podstawowych staje się 
w coraz większym stopniu wspólnym obowiązkiem na szczeblu lokalnym, krajowym 
i europejskim. W przypadku ochrony wielopoziomowej najważniejsze jest, aby unikać 
pozytywnych i negatywnych konfliktów, a także by nie wykorzystywać prawodawstwa Unii 
Europejskiej i umów międzynarodowych do obniżania poziomu ochrony tych praw.

5. W ostatnich latach byliśmy również świadkami zwiększania roli społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza w przypadku gdy europejskiej akty prawne wywierały wpływ na 
prawa podstawowe dzieci, uchodźców, imigrantów itp. (patrz, na przykład: działania 
zwalczające dyskryminację, zwiększenie swobody przemieszczania się, dostęp do jawnych 
dokumentów, ochrona swobody wypowiedzi i danych osobowych).

Komisja LIBE otrzymuje wsparcie ze strony organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
szczególnie od 2005 r., kiedy odbyła wizyty w ośrodkach przyjmowania uchodźców 
i imigrantów (Lampedusa, Ceuta i Melilla, Paryż, Wyspy Kanaryjskie, Malta, Grecja, Belgia 
i Wielka Brytania). Należy również przypomnieć, że polityki w dziedzinie wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie da się porównać z tradycyjną polityką UE, na przykład 
w dziedzinie rynku wewnętrznego, w ramach którego od kilku dziesięcioleci społeczeństwo 
obywatelskie i pozostałe grupy interesu utrwalają sprawnie działające interakcje 
z instytucjami UE. W przypadku polityki wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości na 
szczeblu europejskim nadal brakuje tego rodzaju interakcji, przede wszystkim z uwagi na 
brak przejrzystości w obecnych stosunkach między organami administracji krajowej 
i europejskiej. Niejasne relacje mogą być przyczyną sporadycznego i niewłaściwie 
ukierunkowanego charakteru interwencji organizacji pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego w UE, ponieważ problemy, które należałoby rozwiązywać na szczeblu 
krajowym, poruszane są na szczeblu europejskim i odwrotnie.

Dla osiągnięcia właściwego skutku niezwykle istotne jest, aby podczas przyjmowania lub 
wdrażania europejskiego prawodawstwa społeczeństwo obywatelskie zgłaszało swoje 
projekty w sposób bardziej zorganizowany. Najnowsze programy finansowe na lata 2007-
2013 powinny umożliwić tworzenie tego rodzaju sieci dzięki większej przejrzystości dostępu 
do prac przygotowawczych instytucji w ramach procesu legislacyjnego.
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Oczywiste jest, że najważniejszym miejscem takiego dialogu powinien być Parlament 
Europejski, jako jedyna instytucja UE złożona z bezpośrednio wybranych przedstawicieli 
(mimo że logika nakazuje, by pozostałe instytucje oraz Agencja Praw Podstawowych 
korzystały z pomocy organizacji pozarządowych w celu zmniejszenia olbrzymiej luki 
demokratycznej między obywatelami a instytucjami UE).

Połączyć wszystkie elementy i przygotować się na dzień 1 stycznia 2009 r.

Nadszedł czas, by powrócić do praktyki wprowadzonej w 1992 r. i przyjąć nowe 
sprawozdanie LIBE w sprawie polityki wewnętrznej UE w dziedzinie praw podstawowych 
w nowym kontekście traktatu reformującego oraz konieczności ochrony podstawowych 
wartości UE (art. 7 ust. 1 TUE) i wartości, o których mowa w art. 2 nowego traktatu.

Mając na uwadze wymienione powyżej powody, sprawozdawca zamierza sporządzić 
sprawozdanie podsumowujące najpilniejsze problemy w zakresie praw podstawowych w Unii 
Europejskiej i przedstawić pewne zalecenia dotyczące sposobu poprawy sytuacji prawnej 
i instytucjonalnej wynikającej z nowego traktatu oraz wejścia w życie karty UE.
Zważywszy, jak ambitny jest to cel, komisja LIBE zarezerwuje czas potrzebny na 
zorganizowanie odpowiedniej dyskusji, tak aby sporządzić rzetelne sprawozdanie.

STRUKTURA SPRAWOZDANIA

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami sprawozdawcy i sprawozdawcy posiłkowego 
sprawozdanie może mieć przedstawioną niżej strukturę.

Część 1
Sekcja A
Usystematyzowany opis zmian w zakresie ochrony i monitorowania praw człowieka 
w Europie w ciągu ostatnich kilku lat oraz możliwych zmian w przyszłości, w którym 
uwzględniono by:

 relacje między europejską konwencją praw człowieka, kartą Unii Europejskiej 
i konstytucjami państw członkowskich (najnowsze orzeczenia trybunałów praw 
człowieka, karta jako część traktatu UE, UE jako strona europejskiej konwencji praw 
człowieka)6;

 rolę sądów krajowych w obronie praw podstawowych7;
 nowe ramy instytucjonalne w UE z nowo utworzoną Agencją Praw Podstawowych8

Sekcja B
Zmiany w zakresie ochrony praw podstawowych w 12 państwach członkowskich w związku 
z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej9. Jaka jest wartość dodana członkostwa w UE w tej 
dziedzinie – strukturalny opis zmian w orzeczeniach sądowych, polityce rządowej 
i świadomości społecznej.

                                               
6 Załącznik II zawiera więcej informacji na ten temat.
7 W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat zob. sekcja 1 załącznika VI.
8 W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat zob. sekcja 5 załącznika III.
9 W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat zob. sekcja 3 załącznika III.
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Część 2

Skoncentrowanie na najważniejszych aspektach ochrony praw podstawowych w całej UE 
w odniesieniu do prawodawstwa i działalności Unii Europejskiej w następujących 
dziedzinach10::

 prawa obywatelskie i polityczne oraz ochrona mniejszości11;
 prawa dzieci, w szczególności handel dziećmi;
 swoboda przemieszczania się i ochrona imigrantów (sytuacja imigrantów legalnych 

i nielegalnych);
 działania zwalczające dyskryminację na tle rasowym i homofobię;
 wolność słowa, ochrona danych i środki zwalczania przestępczości internetowej;
 europejskie środki walki z terroryzmem, ich wdrażanie na szczeblu krajowym 

i zgodność z prawami podstawowymi oraz
 prawa podstawowe osób oskarżonych, prawa proceduralne.

Podstawą dla sprawozdania będą rezolucje przyjęte przez Parlament.

KALENDARZ SPRAWOZDANIA

Kolejność działań mogłaby wyglądać następująco:
 styczeń-kwiecień 2008 r. – projekt sprawozdania i dyskusje nad najważniejszymi 

punktami;
 maj/czerwiec ewentualne przyjęcie przez komisję LIBE;
 wrzesień 2008 r.: przyjęcie na posiedzeniu plenarnym.

ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU ROBOCZEGO:

 Załącznik I – Notatka informacyjna na temat najnowszego orzecznictwa w kwestii 
praw człowieka w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

 Załącznik II – Notatka informacyjna na temat relacji między europejską konwencją 
praw człowieka, a kartą i konstytucjami.

 Załącznik III – Notatka informacyjna na temat kwestii struktury i metodologii 
w dziedzinie praw podstawowych i praw mniejszości po rozszerzeniu na Wschód.

 Załącznik IV – Notatka informacyjna na temat rezolucji PE w dziedzinie praw 
podstawowych.

 Załącznik V – Notatka informacyjna na temat stałej działalności UE w dziedzinie 
praw imigrantów, homofobii, praw dzieci, ochrony danych, przemocy domowej, rasizmu 
i ksenofobii oraz praw podstawowych osób oskarżonych.

 Załącznik VI – Notatka informacyjna na temat roli sądów krajowych i obrońców praw 
człowieka.

                                               
10 W załączniku V omówiono wiele z poniższych tematów.
11 W sekcji 2 załącznika III znajdują się informacje na temat praw mniejszości.
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